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املسريات املليونية باألمانة تحّذر املشــــــــــــــــرتك من االنقالب على الديمقراطية
يواصل مئات اآلالف من أبناء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اعتصامهم في ساحة ميدان التحرير تعبيرًا عن رفضهم ألعمال الفوضى   

والعنف والتخريب والدعوات الساعية الى جر الوطن للصراعات والفتن وكل ما يسيئ لليمن وشعبه.. مطالبين أحزاب المشترك اإلنصات الى 
صوت العقل والجلوس على طاولة الحوار واالستجابة للمبادرات التي قدمها رئيس الجمهورية والتي كان آخرها مبادرة النقاط الثمان التي تقدم بها 
الى أحزاب المشترك عبر أصحاب الفضيلة العلماء. هذا وكانت ساحة ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء قد شهدت خالل االسبوع المنصرم مهرجانات 
جماهيرية ومسيرات حاشدة شارك فيها مئات اآلالف من المواطنين تأييدًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية الداعية للحوار.. مؤكدين على ضرورة 
تعزيز االصطفاف الوطني للحفاظ على االمن واالستقرار وحماية الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية.  وحمل المشاركون في المهرجان والمسيرة 
العلم الوطني وصور فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح والفتات، كتب عليها عبارات مؤيدة لألمن واالستقرار والتنمية، وأخرى رافضة للفوضى 

والتخريب والعنف والغوغاء.
 متابعة: فيصل الحزمي

البركاني: دعوة الرئيس للحوار جاء ت حرصًا على المصلحة الوطنية

وفي المهرجان ألقى   
محمد  ح��م��د  أ ألخ  ا
ال��ك��ح��ان��ي ع��ض��و اللجنة 
الدائمة كلمة المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام أك��د فيها أن الشعب 
اليمني سيعمل على حماية 
المكاسب الوطنية ضد دعاة 
الفوضى والتخريب ومثيري 
النزعات المناطقية والقروية 
محاوالت  وأي  لعنصرية  وا
للنيل من االصطفاف الوطني 
حول قيادتنا السياسية بزعامة 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح 

رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مشاريع التفتيت التي تسعى بعض 
األطراف السياسية إلى تنفيذها وتمزيق اليمن 
إلى كيانات عدة تنفيذًا ألجندة أجنبية قد بات هذا 
المخطط التآمري واضحًا للجميع بعد كل التنازالت 

التي قدمها فخامة الرئيس للخروج من 
هذه األزمة بهدف العودة إلى الحوار وحل 
كافة القضايا الخافية وتفويت الفرصة 
على أعداء شعبنا ومنجزاته التي تحققت 

في ظل الجمهورية والوحدة المباركة.
وحيا الكحاني الجماهير التي توافدت 
إلى ساحة المهرجان، مخاطبا الجماهير 
المحتشدة بقوله:« إنكم اليوم تجسدون 
أروع صور الحكمة اليمانية وأنتم تخرجون 
بهذه الحشود العظيمة في العاصمة صنعاء 
وفي مختلف محافظات الجمهورية تقولون 
ألعداء شعبنا وأعداء األمن واالستقرار ال وألف 
ال للفوضى واالنقاب على الديمقراطية وعودة 
عجلة التاريخ إلى الوراء .. أنتم حماة الجمهورية 

والوحدة«.
ولفت إلى الحقائق التي باتت تتجلى أمام شعبنا 
من يوم آلخر في حقيقة أهداف ومساعي تلك 
األطراف السياسية التي تحولت من المعارضة 
الديمقراطية البناءة إلى صانعة األزمات وافتعالها 

تحت مسميات السلم المزعوم.

وح���ذر م��ن اس��ت��م��رار تعنت 
األط����راف السياسية وع��دم 
ئيس  ر ة  ع��و ل��د بتها  ستجا ا
الجمهورية المؤيدة من أبناء 
الشعب بالعودة إل��ى الحوار 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وإصرارها على إشعال الحرائق 
والتخريب وإلحاق الضرر باألمن 

واالستقرار في الوطن.
وط��ال��ب أص��ح��اب الفضيلة 
العلماء واألح���زاب السياسية 
لمدني  ا لمجتمع  ا ومنظمات 
والشخصيات االجتماعية والقوى 
الوطنية بالتصدي ألي دعوات 
مثيرة للفتنة والكراهية، وانتهاج الحوار كأسلوب 

حضاري أمثل لمعالجة أية قضايا خافية.

شايف: الحوار هو الطريق اآلمن إلفشـــــــــــال مخطط المتآمرين
وكانت ساحة ميدان التحرير قد شهدت الثالثاء الماضي مسيرة مليونية عبر فيها المشاركون  

عن تمسكهم بالحوار وبالديمقراطية.. داعين أحزاب المشترك إلى  اعتماد صناديق االقتراع 
للوصول إلى السلطة باعتباره الطريق الحضاري.. وجددوا رفضهم لكل أعمال الفوضى والتخريب..

م��ن ج��ه��ت��ه ألقى  
شائف عزيز صغير 
كلمة عن أح��زاب التحالف 
ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي 
أعلن فيها موقف التحالف 
الديمقراطي  ل��وط��ن��ي  ا
ال���واض���ح ال���داع���ي ال��ى 
ال��ح��وار وال��وص��ول من 
خاله الى كل ما يرسخ 
طي  ا يمقر لد ا لعمل  ا
الجميع  الحر ويوصل 
دون استثناء ال��ى بر 
االمان والعدل والسلم 

االجتماعي والحفاظ على كل الثوابت 
ية  لتنمو ا ت  لمكتسبا ا و طنية  لو ا

والتاريخية.
وقال صغير: » ان أحزاب التحالف 
م��ع ال��ح��وار وح���ده ألن��ه الطريق 

اآلم��ن والسليم ال��ذي يخرج 
اليمن مما يخطط له اعداؤه 
وال��م��ت��رب��ص��ون ب��أرض��ه 
وش��ع��ب��ه وي��ح��ف��ظ للشعب 
ارادت���ه ويرسخ قيم الخير 
والديمقراطية والسام الذي 
اخ��ت��اره اب��ن��اء الشعب منذ 
اليوم االول للوحدة في ال� 22 

مايو1990م«.
وج����دد م���واق���ف أح����زاب 
التحالف الرافضة للفوضى 
واستعراض العضات خارج 
الديمقراطي  العمل  ليات  آ
السليم الموصل للتغيير السلمي وت��داول 
السلطة ،بعيدًا عن كل ما ي��ؤدي الى سفك 
الدماء وتعميق حالة التباعد والفرقة وتوسيع 
الخاف بين ابناء الوطن الواحد والوصول بالباد 
والعباد الى حالة يصعب معها ايجاد االمن 

في البيان الختــــــــــــــــــــــــامي للمهرجان

الحشـود الجماهيريـة تتعهـــــــــــــــد بإسقاط المشاريع الهدامة
كما صدر عن المهرجان بيان تاه المحامي محمد قاسم 
االصبحي جدد فيه المشاركون رفضهم لكل أعمال الفوضى 
والتخريب والعنف .. داعين إلى ضرورة التمسك باألمن 
واالستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت 

لشعبنا اليمني العظيم في ظل الوحدة المباركة .
وأكد المشاركون تمسكهم بالحوار وبالديمقراطية 
واعتماد االنتخابات عبر صناديق االقتراع للوصول إلى 
السلطة باعتبارها الطريق الحضاري للتبادل السلمي 

للسلطة .
وق��ال البيان »اننا اليوم وفي هذا المهرجان 
الكبير نجدد دعمنا الكامل لمبادرة فخامة االخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية التي جاءت 
مستوعبة لمعطيات الوضع الراهن ومتطلبات 
المستقبل وما تضمنته من معالجات سياسية واقتصادية للعديد 

من القضايا وكان من أهمها دعوة أحزاب اللقاء المشترك إلى 
الحوار وتجاوز االزمات التي تعيق عملية التنمية في الوطن«.. 
داعيًا الجميع الى االستجابة للمبادرة واالمتثال إلرادة الشعب 
اليمني وفي مقدمتهم أصحاب الفضيلة العلماء الذي كان موقفهم 

واضحًا من كل تلك الوقائع.
وعبر البيان عن أسفه لما يلحق من أضرار وخسائر اقتصادية بسبب 
االعتصامات لبعض العناصر والقوى السياسية ولما يرافقها من 
ممارسات خارجة على النظام والقانون خاصة ان بعض هذه المظاهر 
السلبية قد تسببت في إزهاق أرواح مواطنين أبرياء ، فضًا عن تسببها 

في تعطيل عمل المؤسسات الحكومية والخاصة .
واضاف: »أننا اليوم من هنا ومن هذا الحشد الجماهيري الكبير نعلن 
رفضنا التام لمحاولة إثارة الشغب والفوضى وأعمال التخريب وإثارة 
الفتنة وتعطيل عجلة التنمية ونطالب الشرعية الدستورية مباشرة 
صاحيتها للحيلولة دون تمكين من يريدون باليمن الشر وتنفيذ 

الكحالني: الشعب أصبح أكثر دراية بمخططات 
المشترك ولن تنطلي عليه تضليالتهم

فعقب ص��اة الجمعة الماضية  
توافد اآلالف ال��ى ساحة ميدان 
التحرير وال���ش���وارع واألح��ي��اء 
هم  ييد تأ ع��ن  للتعبير  بها  لمحيطة  ا
وم��ب��ارك��ت��ه��م ل��م��ب��ادرة ف��خ��ام��ة رئيس 
الجمهورية التي كان آخرها المدعومة من 

علماء اليمن.
 وحمل المشاركون في المهرجان الفتات 
كتبت عليها عبارات تستنكر الدعوات 
الساعية ال��ى جر الوطن ال��ى الفوضى 
والعنف، وأخرى معبرة عن حب الشعب 
لقائده ووقوف أبناء اليمن خلف القيادة 
السياسية واستعدادهم لاصطفاف مع 
كل أبناء الوطن لحماية منجزات الثورة 
والجمهورية والوحدة والذود عن الثوابت 
الوطنية وإحباط أي مخططات تآمرية 

تستهدف إذك��اء النعرات ونشر ب��ذور الفرقة 
والشتات بين أبناء الوطن الواحد.

وكان األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام سلطان البركاني ج��دد دع��وة المؤتمر 
الشعبي العام ألحزاب المشترك الجلوس على 

طاولة الحوار لمناقشة القضايا الوطنية وإيجاد 
حلول ومعالجات تحفظ لليمن وحدته وأمنه 
واستقراره وتحمي مقدراته ومكتسباته الوطنية.
وقال البركاني :« إن دعوة فخامة األخ الرئيس 
ألح��زاب اللقاء المشترك م��رارا وتكرارا للحوار 
الوطني، كانت صادقة ومخلصة وأمينة ال يشوبها 
شائبة، ولم تكن دعوته من باب الخوف وإنما 
استشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في 
الحفاظ على وحدة الوطن وسامة أراضيه وأمنه 

واستقراره » .
وأضاف:« إن هذا الحشد الجماهيري الكبير في 
ساحة ميدان التحرير يرفض التخريب والعنف 
وأعمال الشغب والفوضى، والنيل من الوحدة 
والعبث بمقدرات الوطن، ويدعو الى الحوار 
الوطني واالستجابة لدعوة فخامة األخ رئيس 

الجمهورية ومبادرته ».


